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1. PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO 

 

„Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je 

aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod 

patronací Světové zdravotnické organizace (WHO) agentury Organizace spojených 

národů (OSN). V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou 

spolupracují. 

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V 

roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých 

měst České republiky (NSZM ČR), která dnes zastřešuje stovky měst, menších obcí, 

kraje i mikroregiony.  

 

NSZM ČR je v současné době jedinou municipální asociací v ČR, která má ve svém statutu 

systematicky podporovat praktickou realizaci hodnot: udržitelný rozvoj, zdraví a 

kvalita života v podmínkách měst, obcí a regionů.  

 

Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, co v praxi 

znamenají pojmy místní Agenda 21 (strategické plánování s uplatněním principů 

udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojováním veřejnosti) i LEHAP 

(Místní akční plán zdraví a životního prostředí), a zejména celková „dobrá správa věcí 

veřejných“ (Good Governance).  

 

Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední 

aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity 

a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné 

správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a 

podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory. 

V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město 

(obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě dohody s jeho 

obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i 

krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.  

 

1.1. NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY 

Zdravá města, obce a regiony jsou v České republice zastřešeny asociací Národní síť 

Zdravých měst ČR (NSZM). Tato asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní 

organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma Projektu Zdravé město WHO v 

ČR. Síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v 

nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. 
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Metodika NSZM 

Nástrojem k realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (PZM a MA21) ve 

Zdravých městech, obcích, regionech ČR je Metodika NSZM ČR, kterou po dobu více než 

deseti let vytváří asociace NSZM ČR.  

 

Metodika vznikla a je rozvíjena ve spolupráci s řadou odborných partnerů, např. 

Univerzitou Karlovou a dalšími vysokými školami, resorty členy Rady vlády pro 

udržitelný rozvoj a rovněž s regionálními odbornými institucemi. Metodika získala titul 

„Světový projekt EXPO 2000“. V roce 2001 obdržela NSZM ČR jako čtrnáctá z 30ti 

národních sítí v Evropě certifikát kvality. 

 

Společná metodika Zdravých měst ČR s názvem Česká Brána 21 (New Gate 21) 

obsahuje soubor návodů, které umožňují řádným členům NSZM ČR efektivně postupovat 

k naplňování mezinárodních standardů.  

Hlavním nástrojem postupu Zdravého města, obce či regionu je metoda kvality ve 
veřejné správě místní Agenda 21. Většina obcí a regionů úspěšných v této metodě jsou 
členy NSZM. 

DataPlán NSZM podporuje moderní řízení měst, obcí a regionů 

Asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) se dlouhodobě zaměřuje na oblast 

strategického řízení. Informační systém DataPlán NSZM umožňuje zcela nový přístup 

ke sledování strategických cílů, projektů a finančních prostředků ve městech, obcích a 

regionech.  

DataPlán NSZM je nový internetový software, který slouží městům, obcím, 

mikroregionům a krajům k tomu, aby ve veřejné správě měly pořádek a přehled. Navíc 

jsou hlavní informace prostřednictvím internetu bez problému přístupné široké 

veřejnosti. DataPlán NSZM může využívat každá municipalita – od malé obce až po 

kraj - k tomu, aby byla ve svém území schopna sladit priority a cíle v jednotlivých 

oblastech rozvoje a zároveň přehledně sledovat, jaké finanční prostředky a s jakým 

efektem jsou do těchto priorit rozděleny. DataPlán NSZM zcela prakticky ukazuje 

propojení expertních strategických plánů s komunitními plány a jejich vazbu na aktuální 

rozpočty. Silnou stránkou DataPlánu NSZM je sledování projektové kapacity pro zdroje 

EU a možností financování v jakémkoliv území a v širokém spektru tematických oblastí.  

DataPlán NSZM byl v roce 2006 oceněn Cenou Ministerstva vnitra ČR za inovaci.  

Databáze Dobrá praxe - inovativní řešení jako inspirace pro aktivní municipality 

Každé město, obec či region při svém rozvoji často naráží na nejrůznější problémy či 

úkoly, které si žádají neotřelá, originální a hlavně efektivní řešení. Obce, regiony, ale i 

neziskové organizace, školy, místní podniky a další vymýšlejí projekty a realizují 

aktivity, které napomáhají zlepšit jejich služby, uspořit finance či zvýšit povědomí o 
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určitém tématu - jednoduše řečeno přispívají ke kvalitě života. Přinášejí tak řadu 

inovativních, pozoruhodných a praktických řešení nejrůznějších problémů. Tyto postupy 

nazýváme příklady dobré praxe.  

V celé České republice existují desítky příkladů dobré praxe (PDP). Aby bylo možné 

jejich efektivní využití, vytvořila Národní síť Zdravých měst ČR přehlednou a uživatelsky 

příjemnou Databázi DobráPraxe, kde naleznete vybrané PDP z celkem devíti oblastí – 

veřejná správa, životní prostředí, zdraví, volný čas, sociální problematika, vzdělávání, 

podnikání, zemědělství a venkov a doprava.  

Co získávají města, obce, mikroregiony a kraje členstvím v Národní síti Zdravých 

měst?  

• zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO) 

• principy a doporučení EU a OSN pro kvalitní rozvoj 

• informace, služby k finančním zdrojům (dotace, fondy EU) 

• síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i zahraničí 

• pomoc při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje 

• spolupráce s mnoha odbornými partnery v ČR i zahraničí 

 • vizitka vůči zahraničí a návštěvníkům.   

Zdroj: Národní síť Zdravých měst  (www.NSZM.cz) 

1.2. MÍSTNÍ AGENDA 21 

Agenda 21 (neboli program pro 21. století) odráží celosvětový konsensus a na nejvyšší 

úrovni přijatý politický závazek ke spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje. Dokument 

Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v roce 1992 v Rio de Janeiru. Cílem je rozvoj 

procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také 

život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.“ 

Praktickou aplikaci principů zavádění zásad udržitelného rozvoje daných základním 

dokumentem v místní (obecní, komunitní) praxi nazýváme místní Agenda 21 (MA21). 

Místní Agenda 21 je založena na komunitním strategickém plánování a dotýká se 

udržitelného rozvoje města, obce či regionu (tj. rovnováhou mezi hlavními oblastmi 

rozvoje: sférou hospodářského rozvoje, sférou sociálního rozvoje a oblastí životního 

prostředí). V procesu je nezbytná účast veřejnosti a otevřený typ spolupráce mezi 

jednotlivými subjekty, jako jsou veřejná správa, nevládní organizace, podnikatelské 

subjekty, účelová zařízení, zájmové skupiny, věda a výzkum i laická veřejnost. 

Kritéria místních Agend 21  

V průběhu roku 2004 vytvořila PS MA21 sadu jedenadvaceti Kritérií MA21. Tato sada 

poskytuje obcím, městům a regionům oficiální nástroj pro měření kvality procesů MA21. 

 

 

http://www.nszm.cz/
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Kritéria MA21 jsou nástrojem, který umožní všem aktivním municipalitám: 

 dle jasně definovaných parametrů prokázat, zda a na jaké úrovni v praxi realizují 

procesy MA21, 

 disponovat podpůrným argumentem o kvalitě veřejné správy pro žádosti o 

granty EU a o podporu z vybraných 

 

Sada Kritérií MA21 je rozdělena do 4 základních kategorií „A“ - „D“, součástí je též 

startovací kategorie „Zájemci“. Každá z těchto kategorií představuje určitou kvalitativní 

úroveň realizované MA21. Každé Kritérium MA21 má stanoveny svoje ukazatele 

zahrnující aktivity/úkony, jejichž realizace vede k jejich splnění. Nedílnou součástí 

ukazatele je jeho limit neboli konkrétní hodnota, kterou musí město, obce či region 

naplnit a doložit prostřednictvím stanovené dokumentace. Aby mohla municipalita 

postoupit z jedné kategorie do druhé, je nutné splnit všechna kritéria příslušející dané 

kategorii. 

 

Přehled kategorií MA21 

 Kategorie ZÁJEMCI: zahrnuje všechny evidované zájemce o problematiku MA21 

a je otevřená nejen municipalitám, ale také dalším subjektům aktivně zapojeným 

do realizace MA21, např. neziskovým organizacím.  

 Kategorie D: „START“ („začátečnická“ úroveň MA21, předpokládá organizační 

zajištění procesu MA21) 

 Kategorie C: „STABILIZACE“ (mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá 

aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21) 

 Kategorie B: „SYSTÉM ŘÍZENÍ“ (pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení 

a používání systému řízení municipality dle zásad MA21) 

 Kategorie A: „DLOUHODOBÝ PROCES“ (nejvyšší úroveň MA21, předpokládá 

strategický a dlouhodobý rozvoj za aktivní účasti veřejnosti, založený na 

principech udržitelného rozvoje a směřující ke zvyšování kvality života svých 

občanů)  

 

Databáze MA21 – nástroj pro evidenci MA21 

Výsledky hodnocení kvality procesů MA21 v ČR podle Kritérií MA21 jsou přehledně 

zobrazeny v nově vytvořené Databázi MA21, která je zastřešena Radou vlády pro 

udržitelný rozvoj. Databáze MA21 představuje oficiální evidenci realizátorů MA21 v 

ČR a bude využívána jako zdroj informací o rozsahu a kvalitě MA21 pro resorty, kraje a 

mezinárodní instituce. 

Cílem Databáze MA21 je poskytnout municipalitám jednoduchý nástroj pro prezentaci 

jejich aktivit v rámci MA21 dle oficiálně stanovených podmínek. Důvěryhodnost 
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informací zanesených v Databázi MA21 je dána v souladu s právní výhradou Databáze 

MA21, kdy jednotliví žadatelé a vkladatelé dat do systému Databáze MA21 se zavazují, 

že data jimi uvedená budou pravdivá a přijímají za tato data plnou odpovědnost. CENIA 

(česká informační agentura pro životní prostředí) zajišťuje kontrolu informací, které 

jsou do Databáze MA21 vyplňovány a zároveň poskytuje municipalitám při vyplňování 

asistenční pomoc.  
Zdroj: česká informační agentura pro životní prostředí (www.cenia.cz) 

 

Všechny uvedené materiály jsou k dispozici na webových stránkách 

Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz pod symbolem 

Zdravého města nebo v sekci Magistrát města/strategické 

dokumenty a projekty města/Zdravé město a místní Agenda 21. 

 

2. ZDRAVÉ MĚSTO KARLOVY VARY 
 

Statutární město Karlovy Vary je od roku 2007 členem asociace Národní síť zdravých 

měst ČR (NSZM). Vstup do projektu „Město Karlovy Vary – Člen Národní sítě 

Zdravých měst ČR“ byl schválen na 2. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které 

se uskutečnilo dne 23. 11. 2006.  

Současně byla přijata „Deklarace projektu Karlovy Vary – Zdravé město“, základní 

dokument pro aktivity města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“ a mezinárodním 

programu „místní Agenda 21“. Město tak potvrdilo svůj zájem být řádným členem NSZM 

a zavázalo se k naplňování mezinárodně uznávaných doporučení EU a OSN v rámci 

kvality veřejné správy a rozvoje města, kterými jsou zejména místní Agenda 21(MA21), 

místní realizace dokumentu Zdraví 21 a místní Akční plán zdraví a životního 

prostředí (LEHAP). 

V letech 2008 – 2009 město Karlovy Vary postoupilo z kategorie „Z“ (zájemci, 98 

registrovaných obcí měst a regionů ČR) do kategorie „D“ (tzv. START, „začátečnická“ 

úroveň MA21). 

V roce 2010 obhájilo město Karlovy Vary svými aktivitami kategorii „D“ v  databázi 

místních Agend 21, kterou současně obhájilo i dalších 23 měst, obcí a regionů České 

Republiky. Postup v rámci Kritérií MA21 dokládají informace v oficiální evidenci 

realizátorů MA21 v ČR české informační agentury životního prostředí Cenia.  

V následujícím 2011 se zavázalo město Karlovy Vary postoupit v rámci kritérií MA21 do 

kategorie „C“(tzv. STABILIZACE, mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní 

zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21), ve které se v současnosti 

nachází 19 členů NSZM ČR. 

 

Ke strategickému rozvoji města v kvalitě místní Agendy 21, s cílem dlouhodobě 

udržitelného rozvoje města a partnerské spolupráce s občany přispělo schválení 

základního strategického dokumentu města „Strategického plánu udržitelného 

http://www.cenia.cz/
http://www.mmkv.cz/
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rozvoje města“ (SPURM) na 3. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 17. 

června 2008.  

Komunikující a dobře spravované město je jednou z pěti rozvojových vizí města. 

Město bude dbát o růst podílu občanů na tvorbě a kontrole dalšího rozvoje města, o 

rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru ve městě. V tomto duchu bude 

vytvářet podmínky pro plnou informovanost občanů o dění ve městě, o rozvoj 

společenského dialogu ve městě i pro rozvoj aktivit občanských organizací. Smyslem 

těchto aktivit je posilovat v občanech pocit sounáležitosti s městem a odpovědnosti za 

jeho osud, vzhled i veřejné dění a budovat tak prostředí pro růst politické kultury při 

správě věcí veřejných.   

 

2.1. POLITICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZÁZEMÍ PZM A MA21 

 

Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

Ing. Petra Hnátková  

Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary 

tel: 353 118 552 

mob: +420 725 780 052 

e-mail: p.hnatkova@mmkv.cz 

 

Politik Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

 RNDr. Jaroslav Růžička 
 e-mail: ruzgservis@volny.cz, envikv@seznam.cz 
 

Pracovní skupina Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

Do projektu Zdravé město Karlovy Vary se zapojili zástupci různých organizací a 

společností včetně jednotlivců, kterým záleží na zdraví, kvalitě života a udržitelném 

rozvoji (nejedná se tedy „pouze“ o stav životního prostředí, ale zejména o zdravý životní 

styl lidí a odpovědnost vůči budoucím generacím) a snaží se rozvíjet a zlepšovat 

podmínky života ve městě.  

 

Z počátku neformální skupina PZM a MA21, která byla rozhodnutím Rady města 

Karlovy Vary dne 4. 5. 2010 ustanovena oficiální pracovní skupinou Projektu Zdravé 

město a místní Agenda, se od roku 2008 schází jedenkrát měsíčně a z každého setkání 

je pořizován zápis obsahující informace o průběžné realizaci jednotlivých aktivit, 

dosahování očekávaných výsledků včetně posouzení do jaké míry vedou dosažené 

výsledky k účelu projektu.  

 

 

mailto:p.hnatkova@mmkv.cz
mailto:ruzgservis@volny.cz
mailto:envikv@seznam.cz
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Seznam členů pracovní skupiny Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

Ing. Petra Hnátková  Koordinátor PZM a MA21        p.hnatkova@mmkv.cz 

Ing. Martin Vinš  Karlovarský kraj, STUŽ Martin.vins@kr-karlovarsky.cz 

Ing. Lucie Tousecká  Karlovarský kraj    lucie.tousecka@kr-karlovarsky.cz  

J. Jandová   STUŽ Karlovy Vary                     j_jandová@centrum.cz 

Pavlína Štyndlová  Ekofarma Kozodoj         info@kozodoj.cz 

Pavel Torma Jalůvka  manažer prevence kriminality MP       p.jaluvka@mpkv.cz 

Věra Bartůňková  Lázeňské lesy Karlovy Vary         bartunkova@lazenskelesykv.cz 

Ing. Evžen Krejčí  Lázeňské lesy Karlovy Vary        krejci@lazenskelesykv.cz 

Ing. Hana Petrlíková  Správa lázeňských parků KV       info@slpkv.cz 

PaedDr. Jana Chyšková Obchodní akademie         chyskova@oakv.cz 

Ing. Stanislav Průša MMKV, odbor životního prostředí       s.prusa@mmkv.cz 

 

Koordinátoři EVVO základních škol Karlovy Vary 

Ing. Marcela Kafková  ZŠ Truhlářská   mkafkova@email.cz 

Jitka Miková    ZŠ Poštovní    jita.mikova@centrum.cz 

Kollarov Jiří    ZŠ 1. máje    jiri.kollarov@seznam.cz 

Mgr. Alena Nedbalová  ZŠ Mozartova    nedbalova.alena@seznam.cz 

Mgr. Alena Pecháčková  ZŠ Dukelských hrdinů  pechackova.a@seznam.cz 

Mgr. Ivana Vaníčková  ZŠ jazyků Libušina   vanickova@jazkvary.cz 

Mgr. Marek Šír   ZŠ Šmeralova    marek.sir@seznam.cz 

Mgr. Monika Preňková  ZŠ Komenského      sekretariat@zskomenskeho-kv.cz 

Mgr. Věra Lokajíčková  ZŠ Krušnohorská   kabinetp@zsruzovyvrch.cz 

Mgr. Vladimír Hůrka  ZŠ Konečná    zskonecna@quick.cz 

 

2.2. PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROJEKTU PZM A MA21 

 

Plán zlepšování Projektu Zdravé město Karlovy Vary a místní Agendy 21 na rok 

2010 a 2011, jehož realizace byla schválena Radou města Karlovy Vary dne 16. 3. 2010, 

je strategickým nástrojem pro municipalitu, který obsahuje příležitosti ke zlepšení, 

termíny realizace aktivit a postupných plánů, stanovení odpovědnosti a kompetencí 

osob, přidělené zdroje, apod. Jedná se v podstatě o postup, v němž si municipalita 

stanoví priority, kterých chce v daném časovém horizontu dosáhnout a strategicky se 

snaží stanovených priorit docílit v zájmu zlepšování všech oblastí života, jež mohou mít 

vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o 

životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti ve městě. Společný pojem, který vystihuje 

všechny uvedené oblasti, zní: podmínky pro kvalitní život. 

Plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Karlovy Vary samozřejmě 

koresponduje s kritérii místní Agendy 21 pro statutární města. 

mailto:p.hnatkova@mmkv.cz
mailto:Martin.vins@kr-karlovarsky.cz
mailto:lucie.tousecka@kr-karlovarsky.cz
mailto:j_jandová@centrum.cz
mailto:info@kozodoj.cz
mailto:p.jaluvka@mpkv.cz
mailto:bartunkova@lazenskelesykv.cz
mailto:krejci@lazenskelesykv.cz
mailto:info@slpkv.cz
mailto:chyskova@oakv.cz
mailto:s.prusa@mmkv.cz
mailto:mkafkova@email.cz
mailto:jita.mikova@centrum.cz
mailto:jiri.kollarov@seznam.cz
mailto:nedbalova.alena@seznam.cz
mailto:pechackova.a@seznam.cz
mailto:vanickova@jazkvary.cz
mailto:marek.sir@seznam.cz
mailto:sekretariat@zskomenskeho-kv.cz
mailto:kabinetp@zsruzovyvrch.cz
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Plán zlepšování projektu PZM a MA21 je k dispozici na webových 

stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz pod 

symbolem Zdravého města nebo v sekci Magistrát 

města/strategické dokumenty a projekty města/Zdravé město a 

místní Agenda 21. 

 

2.3. ZHODNOCENÍ REALIZACE PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ ZA ROK 2010 

2.3.1. „PROGRAM ZAPOJENÍ OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ DO ŘÍZENÍ MĚSTA KARLOVY 

VARY“ - “budováním partnerství ke kvalitní správě věcí veřejných“ 

Město karlovy Vary, člen Národní sítě zdravých měst, se stalo úspěšným 

žadatelem o grant na spolufinancování projektů pro rozvoj MÍSTNÍ AGENDY 

21 z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR a byla 

mu tak udělena dotace ve výši 999.966,-Kč na financování projektu 

„Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary“. 

Projekt je cestou jak podpořit nastartování organizačních opatření, které 

povedou k zefektivnění správy města ve vztahu k jeho okrajovým částem a 

posílí pocit sounáležitosti občanů těchto částí s Karlovými Vary.  

Úkolem je zahájit komunikaci s obyvateli o dalších rozvojových programech 

těchto částí a o způsobu jejich participace na správě města. V jednotlivých 

městských částech nalézt klíčové osobnosti, které zajistí efektivní přenos 

informací mezi radnicí a obyvateli městské části. Tento projekt zaručí 

občanům, že se jejich podněty a připomínky směrem k rozvoji jejich městské 

části dostanou k těm nejpovolanějším a zároveň se k nim zpětnou vazbou 

přenesou informace o navržených způsobech řešení předložené 

problematiky. Na základě dostatečné informovanosti bude možné zahájit 

diskuze o jednotlivých problematických oblastech a sami občané se budou 

moci podílet na jejich řešení.  

V roce 2010 byly zrealizovány první dvě klíčové aktivity projektu. 

Sociologický průzkum „Názory a připomínky k rozvoji městských částí 

statutárního města Karlovy Vary“, který probíhal mezi obyvateli 

okrajových částí města Karlovy Vary od listopadu 2009 do dubna 2010 

metodou dotazníkového šetření s náhodným výběrem respondentů, a 

diskusní fóra pro jednotlivé územní segmenty městských částí: 

27. 5. 2010 

DISKUSNÍ FÓRUM MĚSTSKÉ ČÁSTI RYBÁŘE 

Galerie Duhová paleta od 14:00 hodin 

Počet účastníků diskusního fóra:  24 podepsaných na 

prezenční listině 

 

 

http://www.mmkv.cz/
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24. 6. 2010 

DISKUSNÍ FÓRUM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ DRAHOVICE + HŮRKY 

+ OLŠOVÁ VRATA 

Základní škola J. A. Komenského 16:00 hodin 

       Počet účastníků diskusního fóra: 16 podepsaných na 

prezenční listině 

 

30. 9. 2010 

DISKUSNÍ FÓRUM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ BOHATICE + ČANKOV 

+ ROSNICE + SEDLEC 

Středočeský vysokoškolský institut 15:00 hodin 

Počet účastníků diskusního fóra:  55 podepsaných na 

prezenční listině 

 

21. 10. 2010 

DISKUSNÍ FÓRUM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ STARÁ ROLE + 

POČERNY 

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, 15:00 hodin 

Počet účastníků diskusního fóra:  20 podepsaných na 

prezenční listině 

 

18. 11. 2010 

DISKUSNÍ FÓRUM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ CIHELNY + DOUBÍ + 

TAŠOVICE + DVORY 

Krajská knihovna Karlovy Vary 16:00 hodin 

Počet účastníků diskusního fóra:  67 podepsaných na 

prezenční listině 

 

Na jednotlivých oblastních fórech byly veřejnosti představeny výsledky 

sociologického průzkumu a veřejnost měla možnost vyjádřit se konkrétním 

problematickým oblastem a prodiskutovat své názory s přítomnými zástupci 

vedení města a kompetentními vedoucími odborů či úředníky magistrátu 

města, do jejichž působnosti daná problematika spadá. 

Na základě těchto jednání s veřejností je probíhá v současné době realizace 3. 

klíčové aktivity projektu - příprava návrhu komunitního plánu Zdraví a 

kvality života a Mechanismu optimální správy, které budou doplněny a 

projednány s veřejností v  březnu 2011 na tzv. Fóru Zdravého města. 

Tiskové zprávy z jednotlivých diskusních fór jsou k dispozici na 

webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz 

pod symbolem Zdravého města nebo v sekci Magistrát 

města/strategické dokumenty a projekty města/Zdravé město a 

místní Agenda 21. 

http://www.mmkv.cz/
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2.3.2. KAMPAŇ EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2010 

Město Karlovy Vary se již tradičně zapojilo do 
celoevropské kampaně „Evropský týden mobility“ 
(16. – 22. září) a „Evropský den bez aut“ (22. září), 
který se v roce 2010 v Karlových Varech konal již 
 potřetí.  

Evropský týden mobility je osvětová kampaň pro 

občany měst, které upozorňuje na problémy se stále narůstající 

automobilovou dopravou ve městech, a kterým zároveň nabízí možnosti a 

výhody udržitelných druhů dopravy. Mnohá evropská města už pochopila, že 

prostor v ulicích patří také chodcům, cyklistům a veřejné dopravě, nejen 

autům. Ulice mohou být opět místem setkávání, 

místem pro život. A tomu má Evropský týden 

mobility pomoci.  

V roce 2010 byla kampaň zaměřena na téma: „Doprava a zdraví“ s heslem 

"Prodluž si život, buď aktivní!"  

Ve volnočasovém areálu Rolava se ve čtvrtek 16. září 

shromáždilo na deset šestnáctičlenných skupin školáků 3. – 

5. tříd základních škol, kteří plni nadšení přišli soutěžit na 

Karlovarské sportovní klání s Koblížkem Projektníčkem. Všechny 

přítomné přivítal 1. náměstek primátora Mgr. Tomáš Hybner a Úřad 

Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve spolupráci 

s Magistrátem města Karlovy Vary a asociací Záchranný kruh si pro ně 

připravili spousty stanovišť s potřebnými pomůckami. Koblížkovo Maxi 

Pexeso, Malované projekty - v úvodu sportovního dopoledne si žáci vyslechli 

krátkou prezentaci o projektech financovaných z ROP SZ a jednotlivé 

projekty potom malovali dle vlastní fantazie, Stavba Koblížkova hradu 

z písku, Koblížkovy Puzzle.  

 

 

 

A 

Asociace Záchranný Kruh připravila pro žáky výuku první pomoci, kde se žáci 

učili základní pravidla první pomoci, jak přivolat pomoc, jaké jsou stavy 

bezprostředně ohrožující život, jaké jsou výkony zachraňující život, co dělat 

při dopravní nehodě, co dělat při poranění páteře nebo při úrazu elektrickým 

proudem. 
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Nezapomnělo se ani na doplnění energie po náročných sportovních výkonech 

jako skákání v pytli, hra Koblížku, nezlob se!, Řízení letadélka AeROPlán, 

které si každý sám sestavil, Koblížkův kroket nebo Hoď Koblihem. 

 

Městská policie Karlovy Vary, oddělení prevence kriminality, 

zorganizovala pro děti školního věku (2. a 3. třídy základních škol) 

pod Chebským mostem v pátek 17. září zábavně vzdělávací aktivity 

a ukázky policejní práce a techniky. Policejní pes všechny ohromil svými 

dovednostmi a poslušností, při prověrce znalostí bezpečné jízdy na kole a 

dopravního značení si každý vysoutěžil malou odměnu. 

 

 

 

 

Program ekologicky a přírodovědně zaměřených aktivit pro 

děti školního věku probíhal na ekologické farmě rodinného 

typu Kozodoj v pondělí 20. září v rámci akce „Farma Kozodoj 

na kole či pěšky“ s cílem zprostředkovat porozumění přírodě, posílit 

ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí. 

 

   

 

 

 

 

Studenti 2. ročníků se v úterý 21. září setkali na Obchodní akademii Karlovy 

Vary při akci „Šetříme energii – víme jak na to!“ s cílem porovnat si úroveň 

vědomostí z oblasti alternativních zdrojů energií se studenty jiných středních 

škol. Informace čerpali z prezentace studentů Obchodní akademie o úsporách 

energie, součástí byla i výstava projektů studentů o energiích.  
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Závěrečným dnem kampaně byl ve středu 22. září 

„Evropský den bez aut“. V tento den, byla za přispění 

Dopravního podniku Karlovy Vary městská hromadná 

doprava po celý den zdarma. Byla také vyhrazena oblast, kudy běžně jezdí 

auta, pouze pro chodce a v rámci uzavírky proběhla akce „Ulice pro děti“, 

kdy děti z mateřských školek malovali křídami na silnici. Každý umělec si 

vymaloval sladkou odměnu. K evropskému dni bez aut se také připojilo 

Cyklocentrum Vondráček, které podpořilo akci 20% 

slevou na sortiment jízdních kol a cyklodoplňků.  

 

 

 

 
Tisková zpráva z kampaně je k dispozici na webových stránkách 

Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz pod symbolem 

Zdravého města nebo v sekci Magistrát města/strategické 

dokumenty a projekty města/Zdravé město a místní Agenda 21. 

2.3.3. AKCE „CHCEME ČISTÉ MĚSTO“ 

Základní a střední školy, obyvatelé města a další 

organizace se v roce 2010 zapojily do druhého 

ročníku akce „Chceme čisté město“, kterou v dubnu 

uspořádalo město Karlovy Vary. Dobrovolníci všech 

věkových kategorií si vybrali určité části města, které 

se rozhodli uklidit. 

V rámci akce byla uspořádána také fotografická soutěž pro školy. Na její 

výherce čekala odměna deset tisíc korun. 

Plastové pytle, rukavice a další pomůcky, to bylo 

základní vybavení všech dobrovolníků, kteří 

během dubna vyrazili do karlovarských ulic, aby je 

zbavili odpadků a nepořádku. Společnými silami za 

pomoci města Karlovy Vary nasbírali tuny odpadu, 

které se po zimě objevily na chodnících, v parcích nebo v okolí škol a domů.  

http://www.mmkv.cz/
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Školy a neziskové organizace se mohly navíc 

přihlásit do fotografické soutěže a vyhrát finanční 

odměnu. Podmínkou přihlášky do soutěže bylo 

vytvoření prezentace, která obsahovala fotografie 

z průběhu uklízení, a to především stav místa před 

a po úklidu. Své prezentace zaslalo na magistrát 

města celkem 5 základních a 1 střední škola, z neziskových organizací se 

nikdo nepřihlásil. Odborná porota poté z každé kategorie vybrala tu nejlepší 

prezentaci. 

Předávání cen proběhlo v pátek 14. května 2010. Žáci a učitelé, 

přihlášených škol se sešli v zasedací místnosti magistrátu města, kde je 

osobně přivítal primátor Karlových Varů Werner Hauptmann. „Jsem rád, 

že to děti vzaly za své a životní prostředí jim není lhostejné. Všichni odvedli 

opravdu kus práce,“ pochválil účastníky primátor.  

 

První místo a 10 tisíc korun v kategorii základní školy vyhrála ZŠ a MŠ a 

Praktická škola Karlovy Vary – Svahová. Za střední školy si 10 tisíc korun 

za svůj výkon odnesli studenti Obchodní akademie Karlovy Vary. 

Organizátoři se letos rozhodli udělit ještě jednu zvláštní cenu, a to za 

největší počet zapojených „uklízečů“, kteří nasbírali největší objem odpadu. 

Cenu v podobě 10 tisíc korun si odnesla Základní škola Jana Amose 

Komenského Karlovy Vary. „Do akce jsme zapojili 22 tříd, od prvňáčků až 

po deváťáky, celkem to bylo zhruba 400 žáků. Nasbírané odpadky musela 

odvézt tři nákladní auta,“ popsala zástupkyně školy.  

Všichni účastníci akce společně dodávali, že ze strany veřejnosti byly velmi 

pozitivní ohlasy, a že by se se dobrovolný úklid města mohl klidně několikrát 

v roce opakovat. Vždyť všichni „Chceme čisté město.“ 

Tiskové zpráva z akce je k dispozici na webových stránkách 

Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz pod symbolem 

Zdravého města nebo v sekci Magistrát města/strategické 

dokumenty a projekty města/Zdravé město a místní Agenda 21. 

http://www.mmkv.cz/
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2.4. SADA KRITÉRIÍ MA21 KATEGORIE „C“ PRO ROK 2011 

 

2.5. POSTUP DO KATEGORIE "C" V MA21 V ROCE 2011 

 

2.5.1. KRITÉRIUM Č. 5: OFICIÁLNÍ ORGÁN SAMOSPRÁVY PRO MA21 

Ukazatel: 5.1: Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva pro sledování postupu 

MA21 složeného ze zástupů veřejné správy, neziskového sektoru, komerčního sektoru a 

zástupců jednotlivých městských obvodů 

 

Statutární město Karlovy Vary v rámci místní Agendy 21 ustanovilo pro Projekt 

Zdravé město Karlovy Vary neformální skupinu PZM a MA21. Usnesením Rady 

města Karlovy Vary dne 4. 5. 2010 byla neformální skupina transformována na 

oficiální orgán pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné 

správy, komerčního a neziskového sektoru. Pracovní skupina se schází jedenkrát 

měsíčně. Z každého setkání je pořizován zápis, obsahující informace o průběžné 
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realizaci jednotlivých aktivit, dosahování očekávaných výsledků včetně posouzení 

do jaké míry povedou dosažené výsledky k účelu projektu. 

2.5.2. KRITÉRIUM Č. 6: OFICIÁLNĚ SCHVÁLENÝ DOKUMENT K MA21 

(DEKLARACE, CHARTA) 

Ukazatel: 6.1: Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce 

 

Splněno dne 23. 11. 2006. Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo členství 

města Karlovy Vary v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.  

2.5.3. KRITÉRIUM Č. 7: INFORMACE, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA K UR A MA21 

Ukazatel: 7.1: Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden mobility 

apod.) 

 

Čtvrtý ročník kampaně „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“ 

Termín: 16. – 22. září 

 

Kampaň řeší problematiku udržitelné dopravy. Cílem je upozornit na 

neudržitelný nárůst osobní automobilové dopravy ve městech a na 

optimální způsob jeho řešení v podobě podpory silniční i železniční 

dopravy, budování cyklostezek a zkvalitňování pěších komunikací.  

 

Příprava: vzhledem k zářijovému termínu plánována na měsíc červen. 

Konkrétní podoba kampaně bude diskutována na neformální 

pracovní skupině Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21.  

Předpokladem pro zapojení města do kampaně je schválení 

Charty ETM a EDBA, v rámci níž jsou stanovena pravidla a 

rámec akce. 

 

Třetí ročník akce „Chceme čisté město“ 

Termín: měsíc duben  

 

Město K. Vary nabízí řadě dobrovolníků možnost zapojit se do úklidu 

veřejných prostranství města. Tato akce je vyvolána na základě podnětů 

od občanů, škol i různých občanských sdružení, že by rádi přiložili ruku 

k dílu, pokud jim město dokáže vyjít vstříc. Město nabízí při této akci 

přistavení kontejneru na odpad a pracovní pomůcky pro úklid.   

 

Cílová skupina: školy, veřejnost, neziskové organizace (občanská sdružení, 

nadace, obecně prospěšné společnosti atd.) 
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Příprava: od začátku roku 2011, ve spolupráci neformální pracovní 

skupině Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21 a technickým 

odborem magistrátu města Karlovy Vary. 

 

Ukazatel: 7.2: Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro úřad 

nebo veřejnost (mimo kampaň) 

 

Vytvoření prezentace na téma Zdravé město a místní Agenda 21 pro primátora, 

zastupitele a radní města Karlovy Vary a současně pro vedoucí jednotlivých 

odborů MMKV. 

 

Obsah prezentace:  projekt Zdravé město a místní Agenda 21, dále s přínosy 

členství v NSZM, Dataplán, možnosti a systém aktualizace 

SPURM a IPRM.    

 

Výstup: návrh způsobu aktualizace SPURM a IPRM  návrh aktualizace Dataplánu  

 

2.5.4. KRITÉRIUM Č. 8: SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ PROCESU MA21 

Ukazatel: 8.1: Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu 

zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce 

 

Termín:  leden 2011 

 

Výroční zpráva projektu Zdravé město Karlovy Vary a monitorovací zpráva Plánu 

zlepšování 2010 a 2011 včetně návrhu akčního Plánu zlepšování na rok 2011, 

projednaných pracovní skupinou PZM a MA21, bude předložena k projednání 

Radě města, poté Zastupitelstvu města Karlovy Vary. 

2.5.5. KRITÉRIUM Č. 9: FINANČNÍ PODPORA AKTIVIT MA21 ZE STRANY 

SAMOSPRÁVY 

Ukazatel: 9.1: Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního 

plánování radou nebo zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová i systematická 

podpora) 

 

Jednání o finanční podpoře aktivit projektu Zdravé město Karlovy Vary bude 

probíhat na základě schváleného Plánu zlepšování na rok 2010 a 2011.  

Finančnímu výboru města K. Vary bude předložen v období sestavování rozpočtu 

města na rok 2011 (podzim 2010) návrh požadavků financování aktivit MA21. 

 

Termín:  podzim 2010 
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2.5.6. KRITÉRIUM Č. 10: PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ FÓRUM UR/MA21 K 

CELKOVÉMU ROZVOJI MĚSTA/OBCE 

Ukazatel: 10.1: Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce 

 

Po realizaci diskusních fór v okrajových částech města z roku 2010 dojde v rámci 

projektu Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary k  

sestavení koncepce návrhu komunitního Plánu zdraví a kvality života včetně 

návrhu mechanismu optimální správy městských částí a nastavení komunikace s 

radnicí. Na závěr těchto procesů se uskuteční 1. veřejné fórum udržitelného 

rozvoje/MA21 k celkovému rozvoji města, Fórum Zdravého města, na 

kterém bude za přítomnosti obyvatel všech okrajových městských částí včetně 

dotečených místních spolků, uskupení, klíčových osobností, zástupců vedení 

města a úředníků magistrátu města Karlovy Vary zmíněné návrhy projednány a 

připomínkovány. 

 

Termín: březen 

 

Výstupy:  komunitní plán Zdraví a kvality života 

   Mechanismus optimální správy  

   Fórum ZM 2011  

 

Výstupy projektu budou do konce roku 2011 předloženy Radě a Zastupitelstvu 

města Karlovy Vary k projednání. 

 

Ukazatel: 10.2: Pořádání veřejného fóra k rozvoji na úrovni městského obvodu  

 

Na základě konzultace s kanceláří Národní sítě Zdravých měst a projednání na 

oficiální Pracovní skupině pro MA21, která garantuje vznik a aktualizaci sad 

Kritérií MA21, následně došlo k úpravě kritéria X. MA21, ukazatel proto není pro 

Město Karlovy Vary relevantní. 
 

Plán zlepšování PZM a MA21 na rok 2010-2011 je k dispozici na 

webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz 

pod symbolem Zdravého města nebo v sekci Magistrát 

města/strategické dokumenty a projekty města/Zdravé město a 

místní Agenda 21. 

 

 

 

 

 

http://www.mmkv.cz/
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PŘÍLOHY: 

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO KARLOVY 

VARY A MÍSTNÍ AGENDA 21 NA ROK 2010 – 2011 

 
Rada města projednala předložený Plán zlepšování Projektu Zdravé město Karlovy Vary a 

místní Agendy 21 na rok 2010 a 2011 a schválila realizaci Plánu zlepšování Projektu Zdravé 

město Karlovy Vary a místní Agendy 21 na rok 2010 a 2011 se záměrem postupu z kategorie 

"D" do kategorie "C" pro úspěšný postup při uplatňování metod kvality ve veřejné správě  

 na svém 10. jednání Rady města Karlovy Vary dne 16. 3. 2010.                            

 

OBHAJOBA KATEGORIE "D"  MA21 V ROCE 2010 

 

I. Kritérium č. 1: Organizační struktura MA21 

 

 Ukazatel: 1.1 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21 

 

Splněno dne 23. 11. 2006. Zastupitelstvo města Karlovy Vary pověřilo předsedu 

Výboru pro strategii udržitelného rozvoje města RNDr. Pavla Žlebka zástupce města 

pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21    

 

 Ukazatel: 1.2 Ustanovení koordinátora MA21 (v rámci úřadu či organizace zřízené 

městem/obcí) 

 

Splněno dne 26. 8. 2008. Rada města Karlovy Vary pověřila Ing. Petru Hnátkovou 

koordinací Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 za Magistrát města Karlovy 

Vary. 

  

 Ukazatel: 1.3 Existence neformální skupiny pro MA21 (může být i oficiální orgán) 

 

Splněno dne 1. 12. 2008. 

Členové neformální skupiny Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21, kteří 

zastupují jednotlivé subjekty veřejné správy, komerčního a neziskového sektoru, se 

budou scházet jedenkrát měsíčně.  Z  každého setkání bude pořizován zápis, obsahující 

informace o průběžné realizaci jednotlivých aktivit, dosahování očekávaných výsledků 

včetně posouzení do jaké míry povedou dosažené výsledky k účelu projektu. 

 

 

II. Kritérium č. 2: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování, a 

rozhodování (typu kulaté stoly, fórum UR/MA21 aj.) 

 

 Ukazatel: 2.1 Plánování s veřejností (akční nebo komunitní plánování) 

 

Projekt „Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary“ 

Financování:  dotace z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR 

Klíčové aktivity:  1. sociologický průzkum „Názory a připomínky k rozvoji 

městských částí statutárního města Karlovy Vary“ 

Splněno dne 30. 4. 2010.  
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2. diskusní fóra 

     Rybáře      27. 5. 2010 

Drahovice + Hůrky + Olšová Vrata   24. 6. 2010 

Bohatice + Čankov + Rosnice + Sedlec 30. 9. 2010 

     Stará Role + Počerny    21. 10. 2010 

Cihelny + Doubí + Tašovice + Dvory  18. 11. 2010 

 

Na jednotlivých oblastních fórech byly veřejnosti představeny výsledky 

sociologického průzkumu a veřejnost měla možnost vyjádřit se konkrétním 

problematickým oblastem a prodiskutovat své názory s přítomnými zástupci vedení 

města a kompetentními vedoucími odborů či úředníky magistrátu města, do jejichž 

působnosti daná problematika spadá. 

 

Na základě těchto jednání s veřejností bude vytvořen Mechanismus optimální správy, 

který pomůže získat klíčové osobnosti veřejného života k vytvoření určitého typu 

(komunikační) síťové spolupráce, tedy k vytvoření mechanismu oboustranného 

přenosu informací o specifických problémech v jednotlivých částech města a způsobu 

jejich řešení. 

 

Výstupy:  komunitní plán Zdraví a kvality života 

   Mechanismus optimální správy  

   Fórum ZM 2011  

 

 

III.  Kritérium č. 3: Prezentace činností a výstupů MA21 

 

 Ukazatel:  3.1: Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21    

 

Na webové stránce Magistrátu města Karlovy Vary http://www.mmkv.cz je umístněno 

logo brány znázorňující Národní síť Zdravých měst. Po jeho rozkliknutí se objeví 

informace zabývající se Zdravým městem Karlovy Vary a místní Agendou 21. 

Především se jedná o základní informace PZM a MA21, mezinárodní dokumenty pro 

kvalitu veřejné správy, Dataplán, kontakty a zprávy o pořádaných akcích, které se 

průběžně doplňují a aktualizují. Na stránku s těmito informacemi se lze „proklikat“ i 

přes úvodní webovou stránku, kde zvolím ikonu Magistrátu města poté  podsložku 

strategické dokumenty a projekty města a následně již odkaz Zdravého města a místní 

Agendy 21 (viz http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=268)  

 

 Ukazatel: 3.2: Uveřejňování zpráv o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích 

          

Zprávy o MA21 jsou uveřejňovány v Radničních listech vydávaných Městem Karlovy 

Vary, vycházející 11 x ročně prvního dne v měsíci. Každý občan Karlových Varů 

obdrží tyto listy zdarma do své schránky nebo si je lze vyzvednout v budově 

Magistrátu. Distribuci zajišťuje Česká pošta s. p. OZ do všech schránek. K dispozici 

jsou také na webových stránkách Magistrátu města K. Vary v elektronické podobě 

včetně starých čísel.  Na těchto stránkách v sekci aktuality, tiskové zprávy, Magistrát 

informuje a záložce PZM a MA21 (viz ukazatel 3.1) se tímto občané dozví další 

zveřejněné informace. 

 

http://www.mmkv.cz/
http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=268
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Pro uveřejňování zpráv slouží také regionální Karlovarský deník. 

 

IV. Kritérium č. 4: Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského 

sektoru a podnikatelského sektoru 

  

 Ukazatel: 4.1: Společné zapojení zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru 

do aktivit v rámci MA21 

 

Třetí ročník kampaně „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“ 

Splněno dne 16. – 22. září 

 

Kampaň řeší problematiku udržitelné dopravy. Cílem je upozornit na 

neudržitelný nárůst osobní automobilové dopravy ve městech a na optimální 

způsob jeho řešení v podobě podpory silniční i železniční dopravy, budování 

cyklostezek a zkvalitňování pěších komunikací.  

 

 

Druhý ročník kampaně „Dny Zdraví“ 

Termín: 4. – 17. října 

 

Tato komunitní kampaň je nejrozsáhlejší akcí na podporu zdravého životního 

stylu v České republice. Cílem je zajímavou formou informovat občany o tom, 

jak správně pečovat o své zdraví, předcházet zdravotním potížím a nabídnout 

jim aktivity směřující k duševní a fyzické pohodě. 

 

 

Druhý ročník akce „Chceme čisté město“ 

Splněno v měsíci dubnu (průběh soutěže 17. - 19. 4. a 24. - 26. 4. 2010, vyhlášení 

výsledků 14. 5. 2010) 

 

Město K. Vary nabízí řadě dobrovolníků možnost zapojit se do úklidu 

veřejných prostranství města. Tato akce je vyvolána na základě podnětů od 

občanů, škol i různých občanských sdružení, že by rádi přiložili ruku k dílu, 

pokud jim město dokáže vyjít vstříc. Město nabízí při této akci přistavení 

kontejneru na odpad a pracovní pomůcky pro úklid.   

 

Cílová skupina: školy, veřejnost, neziskové organizace (občanská sdružení, 

nadace, obecně prospěšné společnosti atd.) 

 

Příprava: od začátku roku 2010, ve spolupráci neformální pracovní skupině 

Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21 a technickým odborem 

magistrátu města Karlovy Vary. 

 

 

Soutěž „Karlovy Vary – město stromů“ 

Termín: říjen 2010 – říjen 2011  

 

Město Karlovy Vary má zájem zapojit se do celostátní soutěže „Město stromů“ 

a uspořádat celoroční kampaň inspirovanou stromy. Učinit město zelenějším, 

zdravějším a příjemnějším pro život a získat titul Město stromů. 
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Cílem projektu je zvyšování zájmu občanů o životní prostředí města, ve kterém 

žijí. V rámci celoroční kampaně jsou realizovány aktivity motivující širokou 

veřejnost zapojit se aktivně do ochrany přírody, zkvalitňování životního 

prostředí a veřejného života. Důležité je také zlepšování vztahů v místní 

komunitě a vytváření nových partnerství prostřednictvím spolupráce na 

jednotlivých akcích s ústředním motivem stromů. 

 
 

 

 

POSTUP DO KATEGORIE "C" V MA21 V ROCE 2011 

 

V. Kritérium č. 5: Oficiální orgán samosprávy pro MA21 

 

 Ukazatel: 5.1: Ustanovení/existence orgánu rady/zastupitelstva pro sledování postupu 

MA21 složeného ze zástupů veřejné správy, neziskového sektoru,     komerčního sektoru 

a zástupců jednotlivých městských obvodů 

 

Splněno dne 4. 5. 2010. Rada města Karlovy Vary ustanovila oficiální pracovní 

skupinou Projektu Zdravé město a místní Agenda, která se bude scházet jedenkrát 

měsíčně a z každého setkání bude pořízen zápis obsahující informace o průběžné 

realizaci jednotlivých aktivit, dosahování očekávaných výsledků včetně posouzení do 

jaké míry vedou dosažené výsledky k účelu projektu.  

 

 

VI.  Kritérium č. 6: Oficiálně schválený dokument k MA21 (deklarace, charta 

apod.) 

 

 Ukazatel: 6.1: Schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města/obce 

 

Splněno dne 23. 11. 2006. Zastupitelstvo města Karlovy Vary schválilo členství města 

Karlovy Vary v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR.  

 

 

VII. Kritérium č. 7: Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21 

 

 Ukazatel: 7.1: Pořádání osvětových kampaní k UR (Den Země, Evropský týden 

mobility apod.) 

 

Čtvrtý ročník kampaně „Evropský týden mobility a Evropský den bez aut“ 

Termín: 16. – 22. září 

 

Kampaň řeší problematiku udržitelné dopravy. Cílem je upozornit na 

neudržitelný nárůst osobní automobilové dopravy ve městech a na optimální 

způsob jeho řešení v podobě podpory silniční i železniční dopravy, budování 

cyklostezek a zkvalitňování pěších komunikací.  
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Příprava: vzhledem k zářijovému termínu plánována na měsíc červen. 

Konkrétní podoba kampaně bude diskutována na neformální 

pracovní skupině Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21.  

Předpokladem pro zapojení města do kampaně je schválení Charty 

ETM a EDBA, v rámci níž jsou stanovena pravidla a rámec akce. 

 

Po předchozích třech letech realizace kampaně, byla navázána spolupráce 

s těmito partnerskými subjekty:  

Městská policie Karlovy Vary - oddělení prevence kriminality 

Dopravní podnik Karlovy Vary 

Správa lázeňských parků 

Lázeňské lesy 

Ekofarma Kozodoj 

Záchranný kruh – záchranná služba atd. 

Obchodní akademie Karlovy Vary 

Střední zdravotnická škola 

Základní a mateřské školy v K. Varech 

Cyklocentrum Vondráček 

Cyklosport Gašek 

Theosport 

atd. 

 

Třetí ročník akce „Chceme čisté město“ 

Termín: měsíc duben  

 

Město K. Vary nabízí řadě dobrovolníků možnost zapojit se do úklidu 

veřejných prostranství města. Tato akce je vyvolána na základě podnětů od 

občanů, škol i různých občanských sdružení, že by rádi přiložili ruku k dílu, 

pokud jim město dokáže vyjít vstříc. Město nabízí při této akci přistavení 

kontejneru na odpad a pracovní pomůcky pro úklid.   

 

Cílová skupina: školy, veřejnost, neziskové organizace (občanská sdružení, 

nadace, obecně prospěšné společnosti atd.) 

 

Příprava: od začátku roku 2011, ve spolupráci neformální pracovní skupině 

Projektu Zdravé město a Místní Agendy 21 a technickým odborem 

magistrátu města Karlovy Vary. 

 

 Ukazatel: 7.2: Realizace osvětových akcí k UR, MA21 a souvisejícím tématům pro 

úřad nebo veřejnost (mimo kampaň) 

 

Vytvoření prezentace na téma Zdravé město a místní Agenda 21 pro primátora, 

zastupitele a radní města Karlovy Vary a současně pro vedoucí jednotlivých odborů 

MMKV. 

 

Obsah prezentace:  projekt Zdravé město a místní Agenda 21, dále s přínosy 

členství v NSZM, Dataplán, možnosti a systém aktualizace 

SPURM a IPRM.    

 

Výstup:  návrh způsobu aktualizace SPURM a IPRM,  návrh aktualizace Dataplánu  
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VIII. Kritérium č. 8: Sledování a hodnocení procesu MA21 

 

 Ukazatel: 8.1: Projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu 

zlepšování MA21 radou nebo zastupitelstvem města/obce 

 

Výroční zpráva projektu Zdravé město Karlovy Vary a monitorovací zpráva Plánu 

zlepšování 2010 a 2011 včetně návrhu akčního Plánu zlepšování na rok 2011, 

projednaných pracovní skupinou PZM a MA21, bude předložena k projednání Radě 

města, poté Zastupitelstvu města Karlovy Vary. 

 

Termín:  leden 2011 

 

IX.  Kritérium č. 9: Finanční podpora aktivit MA21 ze strany samosprávy 

 

 Ukazatel: 9.1: Schválení finanční podpory aktivit MA21 vyplývajících z komunitního 

plánování radou nebo zastupitelstvem města/obce (možno jednorázová i systematická 

podpora) 

 

Jednání o finanční podpoře aktivit projektu Zdravé město Karlovy Vary bude probíhat 

na základě schváleného Plánu zlepšování na rok 2010 a 2011.  Finančnímu výboru 

města K. Vary bude předložen v období sestavování rozpočtu města na rok 2011 

(podzim 2010) návrh požadavků financování aktivit MA21. 

 

Termín:  podzim 2010 

 

X. Kritérium č. 10: Pravidelné veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji 

města/obce 

 

 Ukazatel: 10.1: Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce 

 

Po realizaci diskusních fór v okrajových částech města z roku 2010 dojde v rámci 

projektu Program zapojení okrajových částí do řízení města Karlovy Vary k  

sestavení koncepce návrhu komunitního Plánu zdraví a kvality života včetně návrhu 

mechanismu optimální správy městských částí a nastavení komunikace s radnicí. Na 

závěr těchto procesů se uskuteční 1. veřejné fórum udržitelného rozvoje/MA21 

k celkovému rozvoji města, Fórum Zdravého města, na kterém bude za přítomnosti 

obyvatel všech okrajových městských částí včetně dotečených místních spolků, 

uskupení, klíčových osobností, zástupců vedení města a úředníků magistrátu města 

Karlovy Vary zmíněné návrhy projednány a připomínkovány. 

 

Termín: březen 

 

Výstupy:  komunitní plán Zdraví a kvality života 

   Mechanismus optimální správy  

   Fórum ZM 2011  

 

Výstupy projektu budou do konce roku 2011 předloženy Radě a Zastupitelstvu města 

Karlovy Vary k projednání. 
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 Ukazatel: 10.2: Pořádání veřejného fóra k rozvoji na úrovni městského obvodu  

 

Na základě konzultace s kanceláří Národní sítě Zdravých měst a projednání na 

oficiální Pracovní skupině pro MA21, která garantuje vznik a aktualizaci sad Kritérií 

MA21, následně došlo k úpravě kritéria X. MA21, ukazatel proto není pro Město 

Karlovy Vary relevantní. 

 
 


